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Владислав Бајац Vladislav Bajac

ХАМАМ БАЛКАНИЈА HAMAM BALKANIJA
ПРЕ ПОЧЕТКА

Вишеград, као и свако друго место, има свој реалистичан живот. Али, као ретко које, 
има и свој заумни живот. Моје искуство с метафизиком Вишеграда започело је у априлу 
1977. године, на његовим прилазима, пре но што сам по први пут угледао на Дрини ћупри
ју, која га је засигурно учинила вечним у историји. У мојој свешчици за хаику песме, коју 
још увек имам, тада сам записао геопоетички коментар „на шљунку Вишеграда“ уз песму 
коју сам угледао кроз прозор аутобуса:

Камен између
два бора раздељак
у шуми направио.

Мој домаћин и пријатељ из студентских дана, Жарко Чигоја, мислио је да је мост Мех
медпаше Соколија (Sokollu, прецизно турски) из 1571. године – Андрићев мост – довољан 
добитак и ужитак, за прилику, те ми неке друге знаменитости своје родне варошице није 
ни показао. Није ни претпоставио колико сам био себичан, а заправо и несрећан што ову 
величанствену ћуприју морам да делим са другима. Али, како сам могао претпоставити 
да се упућивање у тајне вишеградске околине морало заслужити тек будућим искуством 
на основу којег би се умело уживати у ономе што се понуди? Опет је ту било речи о не
ком тајном братству. Морао сам да чекам читавих двадесет и шест година да у то братство 
уђем! Исплатило се. Чекању ме је научио управо Иво Андрић – читајући, поново, на сту
дијама књижевности његово ремекдело нисам још био у стању да лектиру повежем са 
животом: тако сам олако прешао преко његових података о зачетку зидања моста то јест 
о његовој суштини, о „довлачењу камена из мајдана који су начети у брдима код Бање, на 
сат хода од касабе“. [тавише, два макар књижевно најважнија моста у целој Босни – овај 
на Дрини и онај на Жепи – сазидана су од истог оног белог камена из моје хаику песме: 
љубављу и новцем (потурчених илити исламизованих Срба) Мехмедпаше Соколовића и 
Јусуфа Ибрахима, а овековечена шкртим и мудрачким речима Андрића, човека што је 
свом јунаку приписао свој животни мото: У ћутању је сигурност.

Када сам се пожалио пријатељу да сам можда мало пресушио са писањем, рекао ми 
је да ништа не бринем. Он има сигуран лек против те болести. Ево, управо му у госте до
лази и турски писац Орхан Памук са истом дијагнозом, па обојица можемо заједно да се 
залечимо помоћу његовог рецепта.

Једино што сам знао о Бањи, Соколовића бањи, Вишеградској бањи, како су је све на
зивали, било је да, осим налазишта сиге којим је грађен и вишеградски мост, ово место 
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на пет километара од вароши јесте лековито врело. На њему је Мехмедпаша Соколовић, у 
дубокој старости, 1575. године, саградио хамам са кубетом, желећи да (још) нешто подари 
свом родном крају. У једној књизиброшури из 1934. прочитао сам да ова радиоактивна 
вода (на надморској висини од преко 400 метара) лечи реуматизам, неуралгију и женске 
болести. У њој се каже да бањска вода необично добро утиче на жене нероткиње. „Када 
се жена нероткиња поштено избања, па до неколико породи дијете, читаво сујеверно 
село сумњиво заврти главом и говори: Богме, да се није бањала и да није бајала, не би 
рода ни имала...“

Тако сам се и ја запутио густом шумом до хамама који сам ја, по реткој трави чароб
ног изгледа која само овде расте, назвао Вилина влас. Радовао ме је сусрет са старим по
знаником Орханом Памуком, најчувенијим турским писцем, родом из Стамбола. Мало ме 
је чудило што и он пати од нерађања јер је био познат по обилатом писању. Ако случајно у 
неком периоду и не би пречесто објављивао књиге, следећа по објављивању би се зато 
показала као веома крупна беба.

Ја сам децу рађао ређе, и најчешће су била средње тежине. Такав ми је био ритам. Но, 
ове последње године нисам зачео нити једно, па сам се озбиљно забринуо. Зато сам по
шао у сусрет камену који је рађао воду: таква плодност враћала ми је веру. Камен на који 
сам ступио бивао је глачан више од четири века! Камен који је добио боју траве и махови
не. Вода, врућа, а не врела, таман онако до рајске топлоте. И тело које се претвара у дух! 
Жив, а мртав! Памук и наш домаћин покушавају да разговарају кроз водену маглу, али речи 
нестају у стакленим прозорима кубета и губе сваки смисао. Постајемо јунаци (мајмуни) 
из филма суфијског наслова „Барака“ редитеља Рона Фрика, који стојећи у месту плове 
површином воде која се дими и одлази у друго агрегатно стање, за собом повлачећи и 
сваки интелектуализам. Капци се склапају, али очи не одлазе у сан. Када постане опасно, 
гурам се кроз снажну воду, под дебели млаз који се сјурује из планине у овај мали базен, 
сада преко мојих леђа. Бивам истучен као никада до тада. А срећан, до глупости.

Овде се сусрећу кабала, зен, суфизам, православна аскеза, католичко брисање страха 
од греха, уметнички ислам... Као што папрат Вилина влас не може нигде другде да расте 
осим на овом месту, тако само овде вода стиже са дубине од сто осамдесет метара и из 
још важније историјске дубине од тридесет и осам хиљада година. Старост довољна да 
се у разлоге њеног постојања и обраћања свету не посумња.

Отуд и мој општење са прошлошћу. Древност која се овде удахне потпуно је аутентич
на и не може јој се одолети. Дух прво губи оријентацију а потом и појам о времену (добу), 
а онда и тело губи оријентацију а потом и појам о простору. Ова својеврсна нирвана 
претвара ме у велики знак питања: Нису ли нероткиње у овом хамаму, којим случајем, 
бивале услужене неким мушкарцем који је био чувен по здравом семену? Није ли ово ку
патило било мушки харем за неутешне нероткиње? Какав ли је тек ужитак овај ушушкани 
базен могао бити беговима, пашама, везирима или султанима били они његови домаћини 
или гости, свеједно! Који год пол опслуживао ову активну воду и њене купаче – кажу, 
пише у једном загубљеном тексту, да је вођење љубави под овим планинским млазом 
(топлоте од 34 степена Ц) равно ужитку у лепотама Рајских вртова, Валхале и Ђане.

„Вилина влас“ је могла бити идеално место за караван сарај. Колике би новце овде пут
ници оставили! Али, природа (а и судбина) је желела да га сакрије од сувише проходних 
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путева те га је повела на висину која уморног путника одбија и од помисли да је савлада. 
Зато и јесу камен хамама глачали деценије и векови а не сувишна човекова рука. Иако, 
мора се признати, та се рука увек гурала где год и кад год је могла: отуд је могуће пронаћи 
цитате у старим списима (препознавајући их по језику, а без потребе да се обавезно наведе 
њихов извор и време настанка) који се поклапају са садашњошћу: „До бање је подигнута 
зграда у којој један популарни закупник држи ресторацију и собе за коначење. Пред овом 
зградом има повелика веранда са које се отварају величанствене панораме природе.“

Не знам колико је популаран садашњи закупник, био приватник или не, али није се 
лишио „ресторације“ нити „веранде“. Јер, тачно је, задовољство купања у мајушном рај
ском базену не би било потпуно да се после тога преко неке врсте полумоста не оде на 
ресторанску веранду. Она је, заправо велики висећи доксат над дубоком планинском ли
тицом без стакала који вам прекрасним видиком шири и мисли за које више немате ути
сак да вам се, одбијене о босанске планине и гудуре што вам се скоро чешу о рамена, 
враћају неплодне. А храна! Уз сва домаћа предјела, чека вас беговски, који сат раније са 
Златибора, наручена телефоном, тек уловљена из оближњег брзака пастрмкамладица. 
Она која је презимила без хране, и тек почела да једе још увек незагађену храну.

Но, ову цивилизацијску тековину од ресторана не треба ни данас мешати са караван 
сарајем из 16. века. Он то није. Данас, за оне који би да уживају у овој лепоти дуже, нешто 
даље се налази хотелрехабилитациони центар под именом „Вилина влас“ са свим по
требним комфором, али и савременим базеном који, наравно, није лишен термалне воде. 
Носилац њене радиоактивности јесте радон, а где је радон – ту су и стручњаци: лекари и 
физиотерапеути. Наравно да не морате бити болесни нити сумњичави према сопственом 
здрављу да бисте на ово место дошли. Управо тако, дошавши здрави, доказаћете себи да 
се још увек нисте лишили хедонизма.

Ни Мехмедпаша Соколовић од хамама то јест од „лијепе бање са кубетом“ није ство
рио караван сарај, већ га је направио нешто ниже, „до ријеке Дрине као Соколовићев 
каменити хан или караван сарај, који је могао примити под своје скровиште око десет 
хиљада коња и дева“. Мислите да су бројеви претерани? Ја не бих рекао. Ако и јесу, онда 
не превише. Замислите само како је изгледао подухват градње једнога моста попут ви
шеградског седамдесетих година шеснаестог века! У то Мехмедпашино доба Вишеград 
је имао око седам стотина кућа, джамију по имену Селимија, чесме, око три стотине дућа
на, имарет који је прехрањивао варошку сиротињу, дервишки манастир – текију. У селу 
Соколовићима (које је име добило по паши или је пак паша добио име по њему, свеједно), 
постојала је Соколовићева джамија али и црквиште на којем је, по причи, паша подигао 
храм својој православној мајци. То, наравно, никога не треба да чуди, под условом да 
већина људи зна да је управо Мехмедпаша Соколовић, као везир турског дивана, 1557. 
године, лично обновио српску Пећку патријаршију и на њено чело поставио свог брата 
Макарија, како извори кажу, у тренутку „када је православље било у хаосу и распадању, а 
национална мисао српскога народа почела је да се заборавља у тешким оковима њенога 
робовања“. Неки историчари заступају гледиште да је, касније поставши, „велики везир 
овим актом једноставно очувао српски народ од коначног истребљења и пропасти“. Ово 
не може бити далеко од истине ако се зна колико је у то време српски народ, немајући 
више сопствену самосталну државу, давао важности јединој постојећој замени за држав
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ност – цркви. Отуд и распрострањена квалификација која важи за Мехмедпашу Соколо
вића да је био „непоколебљиви муслиман и у исто вријеме... добар родољуб (који се) до
стојно одужио своме народу“. Он лично је веровао да је тако измирио ислам са својим 
босанским крајем, српским коренима и хришћанском православном вером.

Ето зашто се (у мојим мислима) овде, у хамаму, сада, са мном појавио најбољи и најпо
пуларнији, додуше и оспоравани, савремени турски писац Орхан Памук – зато што је он, 
ако у романописању има идеологије, своје књиге посветио везама Истока и Запада те је 
тако наставио путем којим су ишли неки од његових предака. У ово сам имао прилике да 
се уверим и у личним разговорима са Памуком, а не само читајући његове изврсне књи
ге. И други разлог: његово ремекдело, роман Зовем се Црвено бави се Османским цар
ством (делимично и Мехмедпашиног времена тј. последицама тог времена), које је мене 
лично обавестило о важним односима турског система – освајачког владања и освајања 
новог простора за уметност унутар овога царства, о стварима о којима нисам скоро ни
шта знао. За толики труд, а за добробит других, Памук је заслужио једно виртуелно (за 
њега можда дервишко) купање. Уосталом, чистоте и прочишћења никад доста. Али, ни 
уживања илити акшамлука то јест „босанског обичаја да се предвече седи на трави, обично 
поред воде, и пије ракија уз песму и разговор“.

Какви бисмо то ми писци били кад не бисмо, понекад, крај хамама, помало и акшамлучили. 
Под условом да ову реч истовремено и равноправно схватимо хедонистички и филозофски.

Пишчев проблем, један од безбројних, јесте и то што често меша реалност са замиш
љеним. Отуд се и јавља то чувено брисање граница између догођеног и доживљеног. Тако 
сам сусрете са себи блиским људима временски поистоветио; хоћу рећи, оне који су жи
вели четири века пре мене приближио сам сопственом добу, а себе и своје пријатеље (или 
ликове, свеједно) лако пребацивао у животе вековима старије од нас самих. Зато се могло 
догодити да наши и стварни и нестварни сусрети учестају.

То је био један од начина да се испуни пишчев сан о временској свемоћи речи.
Због тог сна, уосталом, настају књиге.

КРАЈ

Poželeo je da ga neko ubije. Da, baš tako. Jednostavno – da bude ubijen. U poslednjih 
godinu dana toliko toga do čega mu je stalo i mnogo onih koje je voleo nestalo je iz nje-
govog života. Naravno, ne slučajno. Sve je bilo brižljivo isplanirano i isto tako i ostvareno. 
Morao je priznati – suparnik je sve obavio bez greške, te, sa stanovišta veštine i stručnosti 
urađenog, ni na šta nije mogao imati primedbe. Osim na samu osnovu zamisli: zašto su 
protivnici svu tu mašineriju pokretali i još potrošili toliko vremena, novca i snage da bi 
zatrli sve njemu drago, kad je bilo mnogo brže, jeftinije i lakše ubiti prvo i samo njega?

A zapravo je znao. Pa upravo su hteli da se to neprekidno pita i da se, ne našavši od-
govor, na kraju oseti toliko usamljenim i, pre svega, napuštenim da na kraju sam zaželi 
da ni njega više nema. Jer gledati kako mu voljeni, dragi i odani nestaju pred očima jedno 
po jedno, moralo je da boli, a još je i trajalo. Da su ga em prvog em odmah ubili, ne bi 
bilo mučenja koje su mu priželjkivali a potom i odredili. Doduše, posle tolikih decenija u 
vlasti i na njenom samom vrhu, morao ga je čekati ovakav ili neki sličan sunovrat. Tako 
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je, čini se, od početka sveta; uspon je najčešće bio vezan i za pad. Ko je bio gore, morao 
je biti i dole. Ali, nije svima sledovao jednak redosled. Jeste, svako ko je bio gore morao 
je, pre uspona, biti dole. A da li je i posle toga gore morao baš svako da padne i dole, 
pitanje je. Njemu se zalomilo. Ili mu je, što kažu, bilo pisano. Ili je pad sam prizvao.

Doduše, njegov pad bio je nekako bukvalan. Niko ga nije smenio, svrgnuo ili zaobi-
šao u nekoj novoj raspodeli. (Što ne znači da sve to zajedno i nije bilo planirano). Pao je 
od jednog jedinog žestokog uboda nožem pravo u srce i, tako sada, ležeći u lokvi krvi, 
gledao u ceo svoj protekli život kao da ga sažima pred smrt, da ga ne bi zaboravio. 

Eto, želja mu se ispunila: bio je ubijen. 
Čudno kako smrt može da bude olakšanje! Naravno da ubice nisu to učinile kako bi 

mu pokazale samilost. Nasilna smrt tokom njegovog vladanja bila je svakodnevno prisut-
na kao uobičajena pojava; nijanse su bile samo u vrsti ili stepenu morbidnosti i zverstva. 
Imperija je podrazumevala nasilje u svako doba i u svakom obliku. Dok god je bio veliki 
vezir, lišavanje tuđih života nije bila nikakva njegova vladarska ili, ne daj bože, lična ili 
karakterna osobenost. Bio je to deo čuvanja sistema; čak ne ni očuvanje sopstvene vla-
sti. Bio je to vekovima doterivan mehanizam koji nijedan pojedinac, ma sa kog položaja 
vlasti delao, i da je hteo, nije bio u stanju da poremeti, a kamoli promeni. U bitkama, rato-
vima, pohodima i osvajanjima smrt je bila drugo ime za dobar dan. U miru takođe česta, 
samo ne tako masovna. 

Pa zar nije poznat kao veliki vezir i po tome što je vladao čak za tri sultana! Ko se još 
time mogao pohvaliti? Retki su bili veziri koji bi preživeli smenu i jednog sultana a kamo-
li da trojicu povežu! Svaka smrt polazila je od vrhovnog vladara: zar nije stupanjem na 
presto svaki sultan, nepisanim zakonom, prvo ubijao svoju rođenu braću (neki i rođenu 
decu) kako mu, za svaki slučaj, samim svojim postojanjem ne bi ugrozili vlast?

Ne bi bilo istina ni da kaže kako je svoju smrt čekao. Samo ga nije iznenadila. O samoj 
Smrti je sve znao: teško da bi se našao neko ko bi ga mogao nadvisiti u saznanjima o nje
nim uzrocima i posledicama, vrstama i načinima. U pitanjima njene svrsishodnosti mož-
da ne bi briljirao: nijedan učitelj ni vladar nisu ga uputili u takve tajne jer se među njima 
pitanje svrhe nikada nije ni postavljalo. 

„Poželeti” smrt nije značilo i „žudeti” za njom. Priželjkivanje mu je pomoglo da mirno 
dočeka sopstvenu neminovnost. Lišavalo ga je suvišnih nedoumica. 

Mada je sada sve prestalo da bude važno, a naročito ono što je tražilo dodatno vreme 
za razmišljanje. Vremena više nije bilo nizašta. Osim za smrt.

САМ ПОЧЕТАК

Пошто сам себи (на само мени знан начин) доказао да као писац нисам „пресушио“, 
могао сам да почнем са реалистичном борбом око решавања дилеме Коју од три замиш
љене књиге почети са писањем? Остале две предвиђене књиге нећу ни помињати јер сам, 
очигледно, већ започео са писањем оне која је „победила“. Наравно да су њој у прилог 
одлуку донели суптилни разлози јер сам и за друге две будуће књиге „из најужег избора“ 
обавио углавном све озбиљне и обимне предрадње, без којих иначе не бих ни приступио 
писању ниједне.
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Од тих суптилних разлога, превагу су однели они које бих заједнички могао да назовем 
„локалпатриотским“. Наиме, у недавном разговору са једним својим колегом на тему акту
елних супротности то јест крајности какве су национализам и глобализам у књижевним 
темама, по први пут сам схватио да то што ме жестоки браниоци „домаћег“ нису отворено 
и са ниподаштавањем називали „космополитом“ већ блаже, некако обазриво, а заправо 
лукаво („писац познат по томе што не користи националне теме“), уопште није било тачно. 
Било ми је у ствари чудно како сам се толике године (до часа овог новог, скорог сазнања) 
лако мирио са чињеницом да ми тамо неки други одређују књижевну судбину и то још 
лажним закључцима! А шта ако те књиге нису ни читали? Или јесу, али сам остао тзв. „не
прочитани писац“? Дакле, било је довољно да се подсетим да чак четири моја романа, од 
пет до сада објављених, (макар) започињу своју радњу и збивају се у Београду и/или у 
мојој земљи, а да се од укупно седам прозних књига (наравно, не рачунајући ову) њих 
шест држи исте топографије! Срам било ону једну! Но, кривици никада краја: можда су те 
књиге у својој суштини или по тзв. поруци биле (превише) космополитске те им ни локал
на географија нити локална радња нису биле од помоћи. Нису успеле да се уздигну до 
националних митова (додуше, то им није ни била замисао).

Наравно да је и одабрана тема у себи крила неке нове замке, не само списатељске већ 
и раније поменуте – идеолошке. Но, када би се човек на све то обазирао, вероватно никада 
ништа (добро) не би ни написао. Решио сам, дакле, да пишем о једном Србину који је 
постао нешто друго. То „друго“ ме је занимало. Чак не толико ни оно „Србин“; иако и да 
сам хтео, то не бих могао да одвојим од Другости. Мада, када бих заронио сасвим дубоко, 
признао бих да ме је суштински и заправо занимао сам чин постојања преласка из Једног 
у Друго. 

– odlomak iz romana –


